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RIKONOXXIMENTI
Dan l-istudju sar b’kontribuzzjonijiet mill-persunal tal-EUIPO, li ħa sehem b’mod attiv fl-ewwel fażi tal-ġbir taddata mill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE u kkollabora magħhom matul l-istudju: Massimo
Antonelli (Espert Nazzjonali Sekondat fl-Osservatorju Ewropew tal-Ksur tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali,
maniġer tal-proġetti), Justyna Antolak-Szymanska, Ninoslav Babić, Raffaella Bassi, Juan Bautista Alpañes,
Stephane Beslier, Solveiga Bieza, Irena Dotcheva, Francisco Garcia Valero, Justyna Gbyl, Sandra Ibañez,
Elena Ionascu, Holger Kunz, Lina Lapinskaite, Stanislava Mikulova, Luis Mora Bajo, Mira Rajh, Ines Ribeiro
Da Cunha, Gerrit Schutte, Aliki Spandagou, Krisztina Tilinger, Adriana Van Rooden u Martin Vuijst.
Rikonoxximent speċjali għall-appoġġ u għall-pariri li l-esperti tal-proprjetà intellettwali mill-EUIPO u millOsservatorju pprovdew matul l-istudju: Óscar Mondejar, Kap tas-Servizz tas-Servizz Legali fl-EUIPO-ICLAD,
Nathan Wajsman, Kap Ekonomist fl-Osservatorju u Vincent O’Reilly, Mexxej tat-Tim Legali u Internazzjonali flOsservatorju.
L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea kkummissjona l-elaborazzjoni ta’ dan l-istħarriġ
għal KPMG Advisory, Ruma.
Matul l-elaborazzjoni tal-istudju, ġiet irċevuta kontribuzzjoni rilevanti minn Michele Elio de Tullio, Astrid
Wiedersich Avena u Arianna Di Sanno (De Tullio & Partners). Barra minn hekk, waslu wkoll kontributi utli minn
Benedetto Francesco Ballatore, Vincenzo Carrozzino, Bartolomeo Filadelfia u Domenico Vona (Ministeru
għall-Politiki Agrikoli, Alimentari u Forestali tal-Italja); UNICRI; Iakovina Bakoulopoulou (Ministeru Grieg għallIżvilupp Rurali u l-Ikel); David Alexandre (Assoċjat Superjuri f'Arendt & Medernach); Eleni Kokkini (Avukat
f’Helen Papaconstantinou & Partners); Paulo Monteverde (Sieħeb f’Baptista, Monteverde & Associados); Ana
Soeiro (Direttur Eżekuttiv ta’ QUALIFICA/oriGIn Portugal); Alberto Ribeiro de Almeida (PhD, Professur
f’Lusíada University, Porto, Kap tad-Dipartment Legali tal-IVDP); Elena Bertolotto (Assoċjata f’ALTIUS); Olivier
Vrins (Sieħeb f’ALTIUS); Roxana Sârghi (Paralegali Superjuri tat-Trademark ma' Petošević); Karel Šindelka
(Imsieħba f’Šindelka & Lachmannová); Peter Bolger (Imsieħeb, Kap tal-Proprjetà Intellettwali, tat-Teknoloġija u
tal-Privatezza f’LK Shields Solicitors); Aideen Burke (Avukat Assoċjat f’LK Shields Solicitors); u Andrea Ringle
(Imsieħba f’Brl Boege Rohde Luebbehuesen).
L-aħħar iżda mhux l-inqas, l-awturi jixtiequ jirringrazzjaw lill-uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea, tad-Direttorat
Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali — Unità B3 Indikazzjonijiet Ġeografiċi, li appoġġjaw l-istudju u li
kkontribwixxew għal monitoraġġ kontinwu.

DIKJARAZZJONI TA’ ĊAĦDA TA’ RESPONSABBILTÀ
Dan ir-rapport huwa bbażat fuq id-data pprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE li
għandhom kompetenza għall-politiki agroalimentari ta’ kwalità, u fuq informazzjoni komplementari minn sorsi
miftuħa. L-informazzjoni mogħtija bl-ebda mod m’għandha l-ħsieb li tkun awditu dwar is-sistemi nazzjonali ta’
kontroll, u lanqas valutazzjoni dwar l-effettività tal-prestazzjoni.
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Dan ir-rapport huwa r-riżultat ta’ studju dwar il-protezzjoni u l-kontrolli ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi
agrikulturali, li għalihom id-Direttorat-Ġenerali għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (DĠ AGRI) talKummissjoni tal-UE talab il-kollaborazzjoni tal-Osservatorju Ewropew tal-Ksur tad-Drittijiet tal-Proprjetà
Intellettwali tal-EUIPO. L-għan ewlieni tal-istudju huwa li jipprovdi għarfien aħjar tax-xenarji tas-sistemi talkontroll u tal-protezzjoni għall-indikazzjonijiet ġeografiċi (GIs) fit-28 Stat Membru tal-UE, permezz talimmappjar tal-awtoritajiet kompetenti u tal-proċeduri kollha fis-seħħ, inklużi l-miżuri tal-infurzar kontra lksur.
Ir-rapport jagħti ħarsa u deskrizzjoni ġenerali ta’ kull sistema nazzjonali ta’ kontroll għall-prodotti tal-ikel u
għall-prodotti agrikoli, l-inbejjed, l-ispirti u xarbiet ta’ nbejjed aromatizzati. Barra minn hekk, tinsab
mehmuża gwida b’inventarju komprensiv tal-awtoritajiet nazzjonali (CAs) u tal-korpi ta’ kontroll (CBs)
kollha, flimkien mad-data rilevanti ta’ kuntatt, kif ukoll xi informazzjoni utli għall-utenti tal-Indikazzjonijiet
Ġeografiċi biex tgħinhom ifittxu protezzjoni aħjar kontra l-ksur.
L-istudju sar abbażi ta’ riċerka bbażata fuq id-dokumentazzjoni u fuq il-post li saru sabiex jinġabar sett
konsistenti ta’ informazzjoni. Din l-attività ta’ riċerka bdiet bit-tħejjija u bil-preżentazzjoni ta’ “skema għallġbir tad-data” komuni lit-28 Stat Membru tal-UE, li kellha l-għan li tiġbor informazzjoni strutturata dwar ilfunzjonament tas-sistemi ta’ kontroll u tal-protezzjoni għall-Indikazzjonijiet Ġeografiċi fl-Unjoni Ewropea.
Wara din l-attività estensiva ta’ riċerka, id-data kollha li ġiet irritornata mbagħad ġiet miġbura, ivvalutata u
organizzata f’dan ir-rapport. Għalhekk, mhux biss il-kopertura globali miksuba, iżda anki l-istruttura u l-livell
ta’ dettall tal-informazzjoni rrapportata jiddependu ħafna fuq id-daqs tal-kontribuzzjoni ta’ kull Stat Membru.
F’aktar dettall, minn 28 Stat Membru, 23 ipprovdew informazzjoni għal dan l-istħarriġ. Għalhekk, il-5 Stati
Membri li jifdal mhumiex inklużi fir-rapport.
Minkejja struttura armonizzata tar-rapportar ibbażata fuq skema unika ta’ riċerka applikata fl-Istati Membri
kollha, l-informazzjoni pprovduta kienet differenti f’termini tal-livell ta’ dettall u l-ammont, u xi drabi tkopri
wkoll b’mod mhux ugwali l-oqsma differenti ta’ interess. Dan jirrifletti l-eteroġenità għolja fl-approċċ li l-Istati
Membri adottaw biex jimplimentaw il-kontrolli — għalkemm għadhom taħt il-kappa tal-qafas legali komuni
tal-UE. Ovvjament, il-valur ekonomiku differenti tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi agroalimentari f’kull
ekonomija nazzjonali (kemm f'termini ta’ produzzjoni domestika kif ukoll ta’ konsum ġenerali ta’ prodotti ta’
kwalità għolja) għandu wkoll rwol f'dan kollu. Xi eżempji ċari huma:


il-proċeduri ta’ kontroll mhux dejjem jitfasslu speċifikament għall-verifika ta’ Indikazzjonijiet
Ġeografiċi (aktar sikwit dawn jingħaqdu fis-sistema ġenerali ta’ kontrolli nazzjonali dwar is-sikurezza
tal-ikel u tal-għalf), u r-riżorsi mhux dejjem jiġu assenjati lilhom kif suppost;



l-apparat tal-infurzar għall-Indikazzjonijiet Ġeografiċi jinkludi biss miżuri nazzjonali li għandhom jiġu
applikati ex officio f’ċerti każijiet;



is-sistemi ta’ sanzjonijiet amministrattivi kontra utenti illegali jiġu deskritti b’mod differenti f’termini tattip ta’ ksur u fil-provvediment ta’ miżuri u rimedji ta’ prekawzjoni;



tipi differenti ta’ reati kriminali jindirizzaw speċifikament biss il-ksur ta’ regoli dwar l-indikazzjonijiet
tal-oriġini tal-prodotti tal-ikel, f’xi każijiet.
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Għalkemm l-għan ta’ din il-ħidma mhuwiex li tivvaluta l-effiċjenza u l-effettività tad-diversi sistemi nazzjonali
fis-seħħ, madankollu, l-istampa li toħroġ mill-istħarriġ u l-approċċi nazzjonali differenti tippermetti xi
kunsiderazzjonijiet ġenerali.
DELEGAZZJONI TAL-KONTROLLI
L-Istati Membri kollha għandhom sistema fis-seħħ li tiżgura kontrolli uffiċjali fuq l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi.
Kif irriżulta mill-informazzjoni li nġabret, il-kontrolli uffiċjali qabel ma l-prodotti b’Indikazzjoni Ġeografika
jitqiegħdu fis-suq spiss jiġu ddelegati lil CBs privati jew pubbliċi — għażla pprovduta mir-regolamenti talUE. B’mod partikolari, l-Istati Membri li fihom l-awtoritajiet ċentrali jiddelegaw il-kontrolli — jew tal-inqas
partijiet minnhom lil CBs huma: L-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, id-Danimarka, Franza, ilĠermanja, l-Italja, il-Lussemburgu, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja u
r-Renju Unit.
AKKREDITAMENT TA’ KORPI TA’ KONTROLL
Għajr għal ftit eċċezzjonijiet, ir-regoli tal-akkreditament tas-CBs delegati kif stabbiliti fil-livell tal-UE
ġeneralment jiġu rrispettati. F’konformità mar-regolamenti tal-UE, il-korpi nazzjonali ta’ akkreditamenti
japplikaw l-ISO/IEC 17065:2012 (‘Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products,
processes and services’ [Valutazzjoni tal-konformità — Rekwiżiti għall-korpi li jiċċertifikaw prodotti,
proċessi u servizzi]). Għandu jiġi nnutat li dan l-istandard issostitwixxa l-istandard EN 45011, li
oriġinarjament kien meħtieġ mir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel 1, u
mir-Regolament (UE) Nru 110/2008 dwar xarbiet spiritużi 2, mill-2012. L-istandard 17065:2012 tal-ISO/IEC
il-ġdid fil-fatt huwa meħtieġ mir-Regolament (UE) Nru 251/2014 biex is-CBs jingħataw akkreditament għal
xarbiet tal-inbid aromatizzati 3.
ORGANIZZAZZJONI AMMINISTRATTIVA ĠENERALI
F'dak li għandu x’jaqsam mal-organizzazzjoni amministrattiva ġenerali, huwa possibbli li tiġi identifikata
amministrazzjoni ċentrali waħda fl-Istat Membru, normalment fil-livell ministerjali, inkarigata millkoordinazzjoni u mis-superviżjoni ġenerali tas-sistema ta’ kontroll. F'ċerti Stati Membri, amministrazzjonijiet
differenti għandhom rwol għal kull settur ta’ prodotti; eżempju partikolari huwa l-Bulgarija, fejn il-politiki ta’
kwalità jinqasmu bejn il-Ministeru tal-Agrikoltura (ikel u nbejjed) u l-Ministeru tal-Ekonomija (inbejjed u
spirti). F’xi Stati Membri oħra, ministeri differenti jissorveljaw il-kontrolli fuq il-produzzjoni u s-sorveljanza
tal-post tas-suq rispettivament (Franza u Spanja huma żewġ eżempji).
L-istruttura amministrattiva nazzjonali tinfluwenza b’mod sinifikanti d-distribuzzjoni tal-kompetenzi.
Fir-rigward ta’ pajjiżi federali/reġjonali, ir-regoli u r-responsabbiltajiet għal politiki u kontrolli uffiċjali ta’
kwalità fuq l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi jinqasmu b’mod differenti fil-livell nazzjonali u lokali fl-Awstrija, ilĠermanja, il-Belġju u Spanja.

1

Ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 dwar skemi tal-kwalità għal
prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, ĠU L 343, 14.12.2012, p. 1.
2
Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, iddeskrizzjoni, il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi, ta’ xorb spirituż u li jħassar ir-Regolament
tal-Kunsill (KEE) Nru 1576/89, ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16.
3
Ir-Regolament (KE) Nru 251/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni,
il-preżentazzjoni, l-ittikkettar, u l-protezzjoni ta’ indikazzjonijiet ġeografiċi, ta’ nbejjed aromatizzati, u li jħassar ir-Regolament talKunsill (KEE) Nru 1601/91, ĠU L 84, 20.3.2014, p. 14.
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Fl-Awstrija, l-awtoritajiet ċentrali huma responsabbli biex jabbozzaw leġiżlazzjoni li tistabbilixxi rresponsabbiltajiet tas-CAs u għall-koordinazzjoni ġenerali tas-sistema, filwaqt li fil-livell reġjonali, ilGvernaturi tal-Istat jimplimentaw il-politika federali dwar l-ikel billi jsegwu l-istruzzjonijiet maħruġa mis-CAs.
Is-sistema hija deċentralizzata ħafna wkoll fil-Ġermanja, filwaqt li l-implimentazzjoni tal-kontrolli meħtieġa
mid-dispożizzjonijiet tal-UE hija l-kompetenza tal-Länder (Stati Federali).
B’mod simili, fi Spanja ġew ittrasferiti setgħat lis-17-il Komunità Awtonoma reġjonali u liż-żewġt Ibliet
Awtonomi ta’ Ceuta u Melilla. Bħala riżultat, hemm 20 awtorità “ċentrali” fi Spanja, waħda għall kull wieħed
mid-19-il gvern awtonomu, u waħda fil-livell nazzjonali għal Indikazzjonijiet Ġeografiċi “suprawtonomi”,
jiġifieri, l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi li jinvolvu t-territorji ta’ aktar minn Komunità/Belt Awtonoma waħda.
Is-sitwazzjoni hija simili fil-Belġju, fejn il-kontrolli fuq il-produzzjoni huma deċentralizzati għat-tliet “reġjuni”,
fejn l-istat jikkoordina s-sorveljanza tas-suq permezz tal-Ministeru tal-Ekonomija.

DWANA
L-awtoritajiet pubbliċi kompetenti magħżula għall-kontrolli uffiċjali u s-CBs delegati huma kważi
esklussivament inkarigati mill-kontrolli uffiċjali fuq l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi. Għandu jiġi nnutat li
b’referenza għar-rwol tad-dwana, bl-eċċezzjoni tal-Italja, ir-Renju Unit u l-Irlanda, l-ebda kompitu speċifiku
ma jiġi assenjat lilhom li jmur lil hinn mill-kompetenzi u l-obbligi legali tagħhom skont ir-Regolament (UE)
Nru 608/2013 dwar l-infurzar tal-IPR fil-fruntieri.4 Fir-rigward tar-Renju Unit, id-dwana kienet waħda misCAs magħżula għall-ispirti, l-inbejjed u l-inbejjed aromatizzati biex tikkontrolla kemm il-produzzjoni kif ukoll
is-suq, filwaqt li fl-Italja u fl-Irlanda jinsabu fost l-aqwa CAs biex jikkontrollaw l-ispirti b’Indikazzjoni
Ġeografika. Ta’ min jinnota l-esperjenza Taljana, peress li d-dwana tiżgura konformità mal-obbligazzjoni
tat-taxxa u mal-Proprjetà Intellettwali fl-oqsma tal-ispirti f’ċiklu uniku ta’ verifika, primarjament permezz talużu ottimizzat tal-laboratorji tagħhom, li jispeċjalizzaw ħafna f’sustanzi alkoħoliċi.
RIŻORSI
Matul ir-riċerka ġew iffaċċjati sfidi meta kienet qed issir tfittxija għal informazzjoni speċifika dwar ilproċeduri attwali ta’ kontroll li jitwettqu mis-CAs u mis-CBs f’diversi Stati Membri. Fir-rigward ta’ data
aggregata dwar il-proċeduri ta’ kontroll fil-katina alimentari, informazzjoni speċifika dwar il-laboratorji u rriżorsi involuti fil-kontrolli fuq il-prodotti b’Indikazzjoni Ġeografika ma kinitx disponibbli f’diversi Stat Membri.
L-isħarriġ jindika b’mod ċar li ħafna Stati Membri jużaw il-proċeduri, ir-riżorsi u l-għodod li ġew stabbiliti
għall-implimentazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq is-sikurezza tal-ikel u tal-għalf, kif stabbilit mir-Regolament
(KE) Nru 882/2004 5 , sabiex fl-istess ħin iwettqu l-obbligi ta’ kontroll tagħhom għall-Indikazzjonijiet
Ġeografiċi. Diment dan il-mudell organizzazzjonali jkollu suċċess f’ċerti Stati Membri f’termini tal-użu tarriżorsi disponibbli, huwa jista’ jiġi kkunsidrat bħala aċċettabbli. Madankollu, kif iddikjarat qabel, dan lapproċċ ma ppermettiex li tinġabar data relatata mal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi dwar xi wħud mis-suġġetti
tal-istħarriġ, bħal riżorsi assenjati u taħriġ tal-persunal, kif ukoll il-kriterji tal-analiżi tar-riskju u l-metodoloġija
tal-ippjanar applikati.

4

Ir-Regolament (UE) Nru 608/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’Ġunju 2013 dwar l-infurzar doganali tad-drittijiet
ta’ proprjetà intellettwali u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1383/2003, ĠU L 181, 29.6.2013. p. 15.
5
Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex
tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi ta’ l-għalf u l-ikel, mas-saħħa ta’ l-annimali u mar-regoli dwar il-welfare talannimali, ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1. Għandu jiġi nnutat li, matul dan l-istħarriġ, dan ir-regolament ġie sostitiwit bir-Regolament
(UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2017, dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra
mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta' regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar issaħħa tal-pjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, ĠU L 95, 7.4.2017, p. 1.
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Barra minn hekk, l-obbligu stipulat mir-regolamenti tal-UE dwar l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi biex ilKummissjoni Ewropea tiġi speċifikament informata dwar pjanijiet ta’ kontroll uffiċjali dwar l-Indikazzjonijiet
Ġeografiċi u r-riżultati relatati f'taqsimiet differenti tal-Pjan Pluriennali Nazzjonali ta' Kontroll (MANCP) u rrapporti annwali rilevanti dwar is-sikurezza tal-ikel u tal-għalf taħt ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 mhux
dejjem jiġi rrispettat bis-sħiħ.
MIŻURI NAZZJONALI TA’ INFURZAR
Sanzjonijiet amministrattivi
Fil-każ ta’ miżuri nazzjonali ta’ infurzar, ta’ min jinnota li l-Istati Membri jikkonformaw mal-obbligu ġenerali li
jipprovdu sistema ta’ sanzjonijiet amministrattivi lill-utenti tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi li ma jirrispettawx lispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-prodott (inklużi miżuri ta’ prekawzjoni) fil-forma ta’ multi u projbizzjonijiet fuq
is-suq jew fuq l-ipproċessar. Il-kategorizzazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-multi amministrattivi jiġu pprovduti
b’mod differenti mis-sistemi nazzjonali, minn dettaljati ħafna (fost l-oħrajn l-Italja, il-Polonja, il-leġiżlazzjoni
lokali ta’ Spanja) għal aktar ġeneriċi.
Protezzjoni ex officio
Għalkemm ma jikkorrispondi mal-ebda definizzjoni legali, il-kunċett ta’ protezzjoni ex officio jirreferi għallobbligu ġenerali stabbilit mir-regolamenti tal-UE dwar l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi biex l-Istati Membri jieħdu
passi amministrattivi u ġudizzjarji biex jipprevjenu jew iwaqqfu l-użu illegali ta’ ismijiet protetti li jiġu prodotti
jew ikkumerċjalizzati fis-swieq nazzjonali tagħhom. Dawn il-miżuri għandhom l-għan li jiżguraw protezzjoni
aħjar ta’ ismijiet irreġistrati fl-Unjoni Ewropea (flimkien mal-kontrolli uffiċjali ppjanati għall-ismijiet irreġistrati
minn utenti nazzjonali) permezz ta’ azzjonijiet li jitwettqu mingħajr ma tkun saret xi pretensjoni jew talba
preċedenti, u b’mod partikolari biex tingħata protezzjoni lill-utenti f’suq ta’ Stat Membru minn Stat Membru
ieħor.
Fir-rigward tal-protezzjoni ex officio tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi, kien hemm data sinifikanti disponibbli
biss minn ftit ġurisdizzjonijiet fl-Unjoni Ewropea (jiġifieri, l-Italja, Franza, il-Ġermanja, Spanja, il-Latvja, ilKroazja, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Ungerija).
Il-mod li bih l-Istati Membri jimplimentaw il-miżuri ex officio hija xi ħaġa li titħalla f’idejhom. Madankollu, innuqqas ta’ miżuri konkreti jista’ jxekkel l-infurzar effettiv tad-drittijiet tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi.
Minbarra l-implimentazzjoni ta’ sistemi ta’ sanzjonijiet amministrattivi u penali, il-parti l-kbira tal-Istati
Membri ma dehrux ħerqana biex jipprovdu dettalji dwar inizjattivi jew dispożizzjonijiet addizzjonali għallinfurzar tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi. Madankollu, xi wħud mill-pajjiżi bl-aktar Indikazzjonijiet Ġeografiċi,
bħall-Italja, joffru xi eżempji tajbin, fejn korp speċifiku nħatar mil-liġi għal protezzjoni ex officio, u xi
azzjonijiet ta’ suċċess jittieħdu fuq bażi permanenti, bħal kontroll fuq il-kummerċ elettroniku u ftehimiet
speċifiċi ta’ kooperazzjoni ma’ fornituri ewlenin ta’ pjattaformi għall-akkwist elettroniku.
Liġi kriminali
Is-sistema ta’ protezzjoni legali kriminali hija wkoll ifframmentata, għalkemm f’livell inqas. Il-maġġoranza
tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri tal-UE tipprovdi sanzjonijiet kriminali speċifiċi f’każijiet ta’ ksur talIndikazzjonijiet Ġeografiċi, filwaqt li fil-Belġju, il-Greċja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja u n-Netherlands
japplikaw penali u reati kriminali ġenerali previsti f’każijiet ta’ ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.
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Rimedju tal-liġi ċivili
Barra minn hekk, f’dak li jirrigwarda l-infurzar ċivili, ħafna Stati Membri għandhom diversi għodod legali
bħal-liġi tat-trademark, liġijiet dwar kompetizzjoni inġusta u dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi, li jipprovdu
rimedji effiċjenti lill-utenti u lill-konsumaturi.

KOOPERAZZJONI
Bħala parti mis-sistemi tal-infurzar, ġiet imfittxija wkoll informazzjoni dwar il-miżuri ta’ kooperazzjoni bejn lIstati Membri biex jiġi żgurat li l-każijiet ta’ ksur jiġu segwiti b’mod effettiv fil-livell tal-UE. Huwa interessanti
li kważi l-Istati Membri kollha analizzati semmew in-Netwerk għall-Frodi fl-Ikel u s-Sistema ta' Twissija
Rapida għall-Ikel u l-Għalf (RASFF) tal-UE tal-Kummissjoni Ewropea bħala l-pjattaformi għall-iskambju ta’
informazzjoni u twissijiet dwar il-każijiet li jaffettwaw l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi. F'dan il-kuntest, issistema ta’ Għajnuna u Kooperazzjoni Amministrattivi (AAC) — għodda tal-IT għall-ġestjoni tal-assistenza
amministrattiva — ġiet ikkwotata wkoll bħala għodda għall-kooperazzjoni fuq każijiet ta’ Indikazzjonijiet
Ġeografiċi (Spanja, il-Litwanja, l-Italja, Franza, ir-Repubblika Ċeka, il-Bulgarija, u l-Awstrija).
Kif diġà ntqal, mar-rapport hemm mehmuż ‘Guide for Public Authorities and Economic Operators’ (Gwida
għall-Awtoritajiet Pubbliċi u għall-Operaturi Ekonomiċi) dwar is-sistemi nazzjonali, li tinkludi dettalji ta’
kuntatt u informazzjoni prattika dwar ir-rimedji. Barra minn hekk, dan ix-xogħol ser jiġi segwit minn
appendiċi li fiha kompilazzjoni tal-prattiki tajbin identifikati matul l-istħarriġ, bħala sors komplementari ta’
informazzjoni u ispirazzjoni għall-awtoritajiet pubbliċi u għall-entitajiet ta’ kontroll fl-Istati Membri, sabiex
jgħinuhom jirfinaw il-proċeduri rispettivi tagħhom u possibbilment itejbu l-prestazzjoni tagħhom. It-tħejjija ta’
din l-appendiċi tinsab għaddejja waqt li dan ir-rapport qiegħed jinħareġ, f’kollaborazzjoni mad-DĠ
Agrikoltura u Żvilupp Rurali tal-Kummissjoni Ewropea u esperti nazzjonali mis-setturi pubbliċi u privati.
Huwa mistenni li jiġi ppubblikat sal-aħħar ta’ din is-sena.
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